
=

= =

= =
 Raadsvoorstel 
= =

Datum raadsvergadering: 26 september 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Adriaansen   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Aangaan GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en opheffen GR 
Regionale Milieudienst West-Brabant 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Samenvatting:  
Wij stellen u voor om: 

1. Toestemming te verlenen aan het college voor het aangaan van de Gemeenschappelijke 
Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant als bedoeld in artikel 1, tweede lid, Wet 
gemeenschappelijke regelingen; 

2. De gemeenschappelijke regeling Regionale Milieudienst West-Brabant op te heffen; 
3. Het algemeen bestuur van de Regionale Milieudienst West-Brabant de bevoegdheid toe te 

kennen om de feitelijke datum van opheffing van de gemeenschappelijke regeling Regionale 
Milieudienst West-Brabant vast te stellen. 

 

Aanleiding   
In landelijke kaders en bestuurlijke afspraken is vastgelegd dat in Nederland circa 25 Regionale 
Uitvoeringsdiensten (RUD’s) moeten worden opgericht. De gemeente Roosendaal is verplicht aan een 
regionale uitvoeringsdienst deel te nemen. De planning is er op gericht dat op 1 januari 2013 de RUD’s 
operationeel zijn. In het portefeuillehoudersoverleg RUD van onze regio is ervoor gekozen de RUD in 
Midden- en West-Brabant de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (Omgevingsdienst) te laten 
heten. De term Omgevingsdienst is treffender omdat deze gemeenschappelijke regeling een breed 
scala aan werkzaamheden gaat uitvoeren op het gebied van het omgevingsrecht. Deze 
werkzaamheden worden nu voor de gemeente Roosendaal uitgevoerd door de Regionale Milieudienst 
West-Brabant (RMD).  
 
De schaal waarop de Omgevingsdienst acteert is dezelfde als die van de Veiligheidsregio, wat 
betekent dat in de provincie Noord-Brabant dus 3 RUD’s komen (één RUD voor de regio Noord-Oost 
Brabant, één RUD voor de regio Zuid-Oost Brabant en één RUD voor de regio Midden- en West-
Brabant). De Omgevingsdienst wordt gevormd door 26 gemeenten en de provincie Noord-Brabant.  
Er wordt uitgegaan van gedeconcentreerd werken waarbij medewerkers hun werkzaamheden bij de 
gemeenten en provincie gaan uitvoeren. 
 
Nu staan we op het punt te komen tot definitieve instemming met de GR Omgevingsdienst. De 
gemeenteraad doet dat door het college toestemming te verlenen voor het aangaan van de regeling. 
 
Op 1 januari 2013 zal de GR Omgevingsdienst in werking treden. 
 
Door het aangaan van dit nieuwe samenwerkingsverband kan de bestaande gemeenschappelijke 
regeling RMD worden opgeheven en het bij de regeling ingestelde openbaar lichaam Regionale 
Milieudienst West-Brabant worden ontbonden. 
 

Kader    
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft in artikel 1, tweede lid voor dat het college niet 
overgaat tot het treffen van een GR dan na verkregen toestemming van de gemeenteraad. 
Wanneer de colleges van de 26 deelnemende gemeentes en de provincie, na verkregen toestemming 
raden en staten, besluiten in te stemmen met de GR Omgevingsdienst wordt de totstandkoming van 
het nieuwe openbaar lichaam een feit en wel onder de naam Omgevingsdienst Midden- en West-
Brabant. Vervolgens zal de procedure voor het instellen van een algemeen bestuur en dagelijks 
bestuur worden opgestart. 
 
Opheffing van de gemeenschappelijke regeling RMD komt tot stand wanneer de raden van tenminste 
drie/vierde van het aantal gemeenten daartoe besluit (artikel 13 GR RMD). 
 



Motivering / toelichting   
De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant wordt opgericht om een verbetering tot stand te 
brengen in: 

- de dienstverlening bij de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht- en 
handhavingstaken; 

- de kwaliteit en veiligheid van de werk- en leefomgeving. 
De Omgevingsdienst is een uitvoeringsorganisatie waarin de zogenaamde vth-taken (vergunning, 
toezicht en handhaving) van gemeenten en provincie worden ondergebracht.  
 

Doel en evaluatie   
Door het aangaan van een nieuw samenwerkingsverband kan de bestaande gemeenschappelijke 
regeling Regionale Milieudienst West-Brabant worden opgeheven en het bij de regeling ingestelde 
openbaar lichaam Regionale Milieudienst West-Brabant worden ontbonden.  
 

Financiële aspecten en consequenties   
De begroting met betrekking tot de Omgevingsdienst voor 2013 wordt in september verwacht en zal  
aan uw raad worden voorgelegd. 
 
In de gemeenschappelijke regeling RMD is vastgelegd dat het algemeen bestuur van het 
samenwerkingsverband de opdracht geeft om ingeval van opheffing van de regeling een liquidatieplan 
op te stellen. Het liquidatieplan voorziet in ieder geval in de verplichting van de deelnemende 
gemeenten om alle rechten en verplichtingen van de RMD over de deelnemende gemeenten te 
verdelen op een in het plan te bepalen wijze. Het liquidatieplan omvat bovendien een sociaal statuut, 
met name gericht op herplaatsing van het personeel dat in dienst is van de RMD. 
 
Teneinde de bestuursorganen van de huidige gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de 
liquidatie van de Regionale Milieudienst West-Brabant uit te voeren en af te ronden wordt voorgesteld 
om het opheffen van de regeling en het ontbinden van het openbaar lichaam te laten plaatsvinden op 
het moment dat het liquidatieplan is uitgevoerd en conform de bestaande regelgeving geliquideerd kan 
worden. Het bepalen van de datum tot feitelijke opheffing van de regeling en liquidatie van de dienst 
kan gedelegeerd worden aan het algemeen bestuur van de Regionale Milieudienst 
 

Communicatie    
Het college zal zowel de projectorganisatie als het algemeen bestuur van de RMD van uw 
besluitvorming schriftelijk op de hoogte stellen.   
 
 

Bijlagen   
- Concept gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. 

 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
G. van Hofwegen mr. J.M.L. Niederer 
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Datum raadsvergadering: 26 september 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Adriaansen   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Aangaan GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en opheffen GR 
Regionale Milieudienst West--Brabant 

 
 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 20 september 2012. 
 
Besluit:  
 

1. Toestemming te verlenen aan het college voor het aangaan van de Gemeenschappelijke 
Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant als bedoeld in artikel 1, tweede lid, Wet 
gemeenschappelijke regelingen. 

2. De gemeenschappelijke regeling Regionale Milieudienst West-Brabant op te heffen; 
3. Het algemeen bestuur van de Regionale Milieudienst West-Brabant de bevoegdheid toe te 

kennen om de feitelijke datum van opheffing van de gemeenschappelijke regeling Regionale 
Milieudienst West-Brabant vast te stellen. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2012. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


